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RECREAD nodigt uit! 
Alle kampeerondernemers in Vlaanderen kregen een persoonlijke uitnodiging voor één van de 
RECREAD-netwerkmomenten met nieuwjaarsreceptie. 
  
Na het programma volgt een gezellig netwerkmoment met een hapje en een drankje gratis 
aangeboden door RECREAD vzw.  
  
U heeft onze persoonlijke uitnodiging niet ontvangen of misschien gemist? Vraag dit aan bij 
RECREAD via els.dierendonck@recread.be.  
  
Opgelet: in de vorige nieuwsbrief stond nog een verkeerd aanvangsuur voor het 
netwerkmoment OOST. Dit netwerkmoment begint om 15.00 u. (zie hieronder). 
  
Datum WEST: dinsdag 28 januari 2020  
Uur: 18.00 u.-21.00 u. 
Locatie: Het Fluisterbos, Filip Van Maestrichtplein 6 te Oostende 

  
Datum OOST: donderdag 30 januari 2020  
Uur: 15.00 u.-18.00 u. 
Locatie: Vakantiecentrum Lage Kempen-Kiefhoekstraat 189 te Hechtel-Eksel 
  
Om onnodige kosten voor RECREAD vzw te vermijden, vragen wij u om vooraf, voor 21 
januari, in te schrijven door het doorgeven van de naam van de deelnemende personen via 
els.dierendonck@recread.be. Graag ook tijdig verwittigen indien u onverhoopt toch niet 
aanwezig kunt zijn.  
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Premieregeling: dien uw dossier tijdig in! 
Vanaf 1 januari 2020 tot ten laatste 30 april 2020 kunnen vergunde logies een 
subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen. 
  
U kunt een subsidie aanvragen voor: 
  

 een logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016; 

 een logies dat op 1 april 2017 nog vergund was volgens het Logiesdecreet van 10 juli 
2008. 

  
De subsidiabele uitgaven moeten betrekking hebben op: 
  
1. Investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van 
het toeristische logies; 
2. Investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het 
toeristische logies. De toegankelijke basisketen, in functie van mensen met een fysieke 
drempel, wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de 
verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de 
toegankelijke looproutes tussen die onderdelen. 
3. Zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven. 
4. Investeringen in het kader van de aanleg of inrichting van camperplaatsen: 
  

 de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen; 

 de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen; 

 de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een 
systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die 
plaats; 

 de verharding van camperplaatsen; 

 elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen. 
  
U e-mailt uw ondertekende subsidieaanvraag in pdf-formaat, samen met de bijbehorende 
bewijsstukken, naar logiessubsidie@toerismevlaanderen.be. De aanvraag wordt enkel 
elektronisch ingediend. De datum van de e-mail is het bewijs van het tijdstip waarop je de 
aanvraag hebt ingediend.  
  
Aanvraagformulier downloaden via https://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie2019-
2020  
Info via Kris Neven: kris.neven@toerismevlaanderen.be  

 

 

  

Brandattest:  
kijk tijdig de geldigheid van uw attest na! 
RECREAD roept de aangesloten bedrijven op om bijtijds na te gaan wanneer het 
brandveiligheidsattest vervalt. Houd er ook tijdig rekening mee dat u bij een brandinspectie 
moet beschikken over een recente keuring van de elektrische installaties (niet ouder dan 5 jaar) 
en een keuring van de eventuele gemeenschappelijke gasopslag. 
  

 Brandattesten afgeleverd voor 1 januari 2010 zijn 10 jaar geldig. 
 Brandattesten afgeleverd na 1 januari 2010 en voor 1 april 2017 zijn 7 jaar geldig. 
 Brandattesten afgeleverd na 1 april 2017 zijn 8 jaar geldig. 
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Raadpleeg de RECREAD-wegwijzer 2017 over het brandveiligheidsbesluit via 
www.recread.be/advies/vaknotas of vraag deze brochure aan via els.dierendonck@recread.be.  

 

 

  

Bredene:  
camperplaatsen en tentenweide onbelast 
Na een vraag van RECREAD over de belastingtarieven liet de kustgemeente Bredene weten 
dat de uitbating van de camperplaatsen (erkend door Toerisme Vlaanderen) alsook plaatsen op 
de tentenweide (erkend door Toerisme Vlaanderen) niet belast worden in de huidige legislatuur. 
Bredene wil hiermee de aanleg van camperplaatsen aanmoedigen. Dit zijn de 
belastingstarieven op de uitbating van plaatsen voor 2020: 
  

 verblijfplaatsen: 390 euro 
 seizoenplaatsen: 140 euro 
 toeristische plaatsen: 133 euro 

 

 

  

Koksijde halveert taks na vraag 
RECREAD 
Na vraag van RECREAD voor een vermindering heeft het gemeentebestuur van Koksijde het 
voorstel belastingtarief 2020 op toerplaatsen en camperplaatsen gehalveerd van 200 euro naar 
100 euro. In de legislatuur zal het nieuwe tarief wel geïndexeerd worden. 

 

 

  

Gemeente De Haan:  
belasting op kampeerpercelen 
Vanaf 2020 schaft de gemeente de diverse tariefzones af om te werken met vaste bedragen 
voor de hele gemeente. Vanaf 2020 zijn de tarieven de volgende: 
  

 stenen of betonnen huisje: 550 euro; 
 chalet in hout of stacaravan: 165 euro; 
 kampeerplaats: 80 euro; 
 kampeerplaats: 50 euro. 

  
Vanaf 2021 zullen elk jaar de tarieven automatisch geïndexeerd worden. 
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De Haan: campings overschakelen naar 
bedrijfsafval 
Op last van OVAM houdt de gemeente De Haan dit jaar op met de ophaling van huishoudelijk 
restafval op de campings. De kampeerondernemers moeten straks zelf instaan voor de ophaling 
via een erkend ophaler van hun restafval dat bij wet gecatalogeerd staat als bedrijfsafval. De 
meeste Vlaamse gemeenten hadden deze overschakeling al eerder doorgevoerd. Bedoeling is 
dat het restafval van de campings niet langer bijgeteld wordt bij dat van de inwoners zodat het 
aantal kg afval per inwoner straks gaat zakken. De Haan zit nu nog ver af van het objectief 
opgelegd door OVAM. 
  
Er komt een overgangsperiode waarbij de groene afvalzakken voor restafval nog een hele tijd 
zullen opgehaald worden door de gemeente. Dit laat de uitbaters en hun klanten toe om de 
voorraad zakken weg te werken. De gemeentelijke ophaling van pmd en karton op de campings 
blijft tot nader order wel in voege. 
  
De milieubelasting van 75 euro per plaats blijft behouden. Voor dat bedrag verzorgde de 
gemeente dus eerder de volledige afvalophaling op de campings. RECREAD had aangedrongen 
op een forse vermindering van het tarief wegens de verminderde dienstverlening nu de uitbaters 
zelf hun restafval moeten beheren. Het schepencollege is echter niet ingegaan op die vraag van 
RECREAD. 
  
De gemeente nodigt de kampeerondernemers uit voor een informatievergadering op dinsdag 21 
januari om 20 u. in Ontmoetingscentrum d'Annexe 
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